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Újabb ligaülést tartott pénteken 
a román–magyar közös jégko-
rongbajnokságot szervező két 
szakszövetség és a részt vevő 
gárdák vezetősége. A továbbra 
is interliga néven szereplő so-
rozatban egyelőre nyolc csapat 
indulása biztos, a kilencedik, a 
szlovákiai Érsekújvár vezetősé-
ge július 18-ig kért időt a válasz-
adásra. A liga ülésén döntés szü-
letett az alapszakasz lebonyolítá-
sáról és egy játékvezetői testület 
felállításáról.

Még nem dőltek el a kér-
dések a szlovák 1. és 2. 
ligát illetően, ezért a HC 

Érsekújvár vezetői azt kérték az 
interliga szervezőitől, jövő hétfőig 
várjanak döntésükre, akkor biztosan 
válaszolni tudnak, hogy végül tagjai 
lesznek-e vagy sem a román–magyar 
közös nemzetközi jégkorongbajnok-
ságnak. A szlovákiai gárda csupán 
abban az esetben csatlakozna a so-
rozathoz, ha nem nyernek felvételt 
a szlovák 1. ligába. Mivel az elmúlt 
három idény névadó szponzorával, 
a MOL Rt.-vel még nem zárultak 
le a támogatással kapcsolatos tár-
gyalások, így egyelőre továbbra is 
magyar–román közös rendezésű 
nemzetközi jégkorongbajnokság a 
sorozat hivatalos neve.

A pénteki ülésen eldőlt, nyolc 
csapat részvétele esetén 35, kilenc 
csapat esetén 45 mérkőzéses lesz az 
interliga alapszakasza, lesz két két 
teljes oda-vissza kör, ezenkívül még 
egy fél kör, a pontvadászat pedig 
utóbbival kezdődne. A sorsoláskor a 
tavalyi helyezés szerint a jobb csapa-
tok lesznek előnyösebb helyzetben a 
csonka kör során. Ez többek között 
azt jelenti, hogy a csonka körnek kö-
szönhetően a HSC Csíkszereda és a 
Dab.Docler több mérkőzést játszhat 
hazai közönség előtt.

A ligaülésen a csapatok meg-
egyeztek abban is, hogy a magyar 
és a romániai játékvezető-testület 
közreműködésével egységes liga-

játékvezetői testületet hoznak lét-
re. A bíróknak augusztus 11–13. 
között közös edzőtábort tartanak 
Székesfehérváron, a döntés sze-
rint pedig csak az a játékvezető 
működhet közre a liga meccsein a 
következő szezonban, aki a progra-
mon részt vesz és megfelel a fizikai 
és elméleti teszteken. Az augusztusi 
közös játékvezetői edzésre mintegy 
10-12 románia játékvezetőt várnak. 
A nemzetközi bajnokság következő 
idényének minden meccsén játék-
vezető-ellenőr is dolgozik majd.

Tárgyalások folynak a továb-
biakban a Digi Sportot tulajdonló 
tévétársasággal is. Mint ismeretes, 
a Román Jégkorong-szövetség már 
három évre megállapodott a csa-
tornával, a következő időszakban 
pedig a liga két országának egy-egy 
képviselője folytatja le a hátralévő 
tárgyalásokat a Digi Sporttal. A 
tervek szerint heti legalább két mér-
kőzés kerül képernyőre, a csatorna 
az egyik találkozót hétfőre tervezi, 
jó eséllyel a hét első napja hokihétfő 
lesz a Digi Sporton. Az új idényben 
is fix játéknapok lesznek, az elmúlt 
idényben megszokott kedd, pén-
tek és vasárnap napokon játsszák 
a meccseket, kivételt képez a tévé-
közvetítések miatt fordulónként 
egy mérkőzés játéknapja.

Közgyűlést tartottak
Az elmúlt héten közgyűlést tar-

tott a Román Jégkorong-szövetség. 
Az ülésen többek között a szövet-
ség elmúlt idénybeli tevékenységét, 
az elmúlt évi pénzügyi mérleget, a 
cenzorok jelentését és a Szövetségi 
Büró tevékenységét mutatták be a 
tagoknak. A tagok módosították 
a szövetség statútumát, új logót 
szavaztak, eldöntötték, hogy létre-
hozzák a Romániai Jégkoronghí-
rességek Csarnokát, és az új tagok 
felvételéről szavaztak.

Románia a 27.
Az IIHF-honlap cikke szerint 

a svéd Elitserien a legkiegyenlítet-

tebb bajnokság, a 2010/2011-es 
idényben. A kevéssé kiegyensúlyo-
zott bajnokságokban jellemzően 
néhány erős csapat van versenyben 
a dobogóért, és a táblázat második 
felében a minél kisebb leszakadás 
a cél. A legkiegyensúlyozottabb, és 
ezáltal legizgalmasabb vetélkedés 
mindvégig nyitva hagyja a legfon-
tosabb kérdéseket, mindenki meg-
verhet mindenkit, és nehéz megjó-
solni a végleges helyezéseket.

A bázeli egyetem kutatói által 
kifejlesztett módszertan alapján 
minden bajnokságot egy statiszti-
kai mutatóval jellemeztek, amely 
a csapatok által megszerzett pon-
tok eloszlása (a pontok szórása és a 
megszerzett pontok átlaga) alapján 
0 és 1 közötti értéket vehet fel. 0 a 
változó értéke, ha minden csapat 
ugyanannyi ponttal zárt, 1 pedig, 
ha a bajnokság kiegyenlítetlensége 
maximális. A svájciak 2005-ben már 
felállítottak egy rangsort, ehhez le-
het hasonlítani a mostani adatokat. 
A három előkelő helyen álló észak-
amerikai liga korábban a dánokkal 
karöltve vezette a rangsort.

A magyar bajnokság jelenleg a 
22., a román pontvadászat a 27. he-
lyen áll a statisztikák alapján.

A rangsor 27 bajnokságot tar-
talmaz. 1. Elitserien (svéd), 2. AHL 
(észak-amerikai), 3. Bundesliga 
(német), 4. ECHL (észak-ameri-
kai), 5. NHL (észak-amerikai), 6. 
EBEL (osztrák), 7. SM Liga (finn), 
8. Extraliga (szlovák), 9. KHL 
(orosz), 10. Extraliga (cseh), 11. 
Serie A (olasz), 12. Ligue Magnus 
(francia), 13. National League A 
(svájci) 14. Extraleague (fehér-
orosz), 15. AL Ligaen (dán), 16. 
kazah bajnokság, 17. GET-ligaen 
(norvég), 18. Liga Hokejowa (len-
gyel), 19. Elite Ice Hockey League 
(angol), 20. Eredivisie (holland), 
21. Ázsia Liga, 22. Ob I. (magyar), 
23. Latvian Hockey League (lett), 
24. szlovén bajnokság, 25. ukrán 
bajnokság, 26. román bajnokság, 
27. Superliga (spanyol).

Még egy hetet várnak Érsekújvárra
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A román bajnokság a 27. legkiegyenlítettebb a világon az iihF kimutatása szerint fotó: Gabriela arsenie / archív

Újrasorsolják a programot
Alighogy 15 nappal – csütörtö-
kön – a román I. Liga kezdete 
előtt elkészítették a bajnokság 
programját, a Mircea Sandu ve-
zette Román Labdarúgó-szövet-
ség érvénytelenítette azt. Az ok 
egyszerű: páros bukaresti rang-
adókat szerettek volna rendezni, 
de ez az első sorsolásnál nem 
jutott eszükbe.

Nem újdonság az, amit a 
Román Labdarúgó-szö-
vet ség akar, hiszen a het-

venes-nyolcvanas években már 
volt hasonló lebonyolítás. A 
múltból okulva a szövetség elöl-
járói újra kettős fővárosi rang-
adókat rendeznének a hamaro-
san elkészülő Naţional Arénában 
– ehhez viszont irányított sor-
solásra van szükség, hogy a Ra-
pid, Dinamo, Steaua és Sportul 
Studenţesc egymás elleni mecs-
csei mindig párosával legyenek az 
adott fordulóban. Az ötlet nem 
rossz, és nézőszámnövelő hatása 
biztosan lesz. A Dinamo és a Ra-
pid stadionjai ugyanis túl kicsik 
az egymás, illetve a Steaua elleni 
rangadók jegyigényéhez képest. 
A Ghenceából kitett Steauának 
pedig még jobban klappol, hogy 
legalább hazai meccsei egynegye-
dét nem kell Buzăuba vinnie.

A gond csak ott van, hogy az 
újrasorsolást a hét végén akarják 
megtartani, alig pár nappal a baj-
nokság kezdete előtt. Továbbá 
amennyiben a Nemzetközi Sport-
döntőbíróság a Temesvári FC-nek 
igazat ad a licenc-ügyben – egyes 
bukaresti lapok információi szerint 
a svájci bíróság július 22-én dönt 
–, bukott a fővárosi rangadók elve, 

hiszen akkor a bánságiak a Sportul 
helyét vennék el. További aggo-
dalmat okozhat, hogy a bukaresti 
nagycsapatok szurkolói átlagban 
4-5 zárt kapus mérkőzést hoznak 
össze sportszerűtlen viselkedésük 
miatt.

Újraszervezik
a 2. és a 3. ligákat
A Román Labdarúgó-szövet-

ség végrehajtó bizottsága az elmúlt 
hét végén módosította a 2. és a 3. 
ligák lebonyolítási rendszerét. A 
2011–2012 és a 2012–2013-as idé-
nyekben a 2. liga két csoportjából 
5-5 csapat fog kiesni, míg 2-2 fog 
feljutni az I. Ligába. A 3. ligában a 
következő két idényben továbbra 
is hat csoport lesz, mindegyik 14 
csapattal. A 3. ligákból az első he-
lyezettek jutnak fel a 2. ligába, míg 
6-6 csapat fog kiesni, továbbá a hat 
csoport leggyengébb 10. helyezett-
je. A 2013–2014-es idénytől radi-
kálisabb módosítások következnek. 
Mind a 2. liga két csoportja, mind 
a 3. liga hat csoportja 12 csapatos 
lesz. A 22 fordulós alapszakaszt 
követően a mezőnyt két részre oszt-
ják. Lesz egy hatcsapatos felsőház 
és egy hatcsapatos alsóház, akik egy 
oda-vissza kört fognak játszani. A 
2. ligából 3-3 csapat fog kiesni, míg 
a 3. ligából 4-4 együttes.

További bonyodalmat fog jelen-
teni, hogy a következő idénytől a 3. 
ligás csapatok is versenyengedélyt – 
licenc – kell beszerezzenek ahhoz, 
hogy indulni tudjanak a következő 
idényben. Ha figyelembe vesszük, 
hogy ez már most mekkora prob-
lémát okoz, akkor el lehet képzelni, 
hogy a harmadik ligába igyekvő gár-
dáknak mekkora probléma lesz ez.


